Política

Procedimento de
Segurança Alimentar

Na Cofco International, reconhecemos a segurança alimentar como fator indispensável na execução
das nossas atividades. Estamos cientes, portanto, da necessidade de reduzir os riscos associados à
segurança alimentar, e do fornecimento dos produtos, aos nossos clientes, sem contaminação.
Estamos comprometidos com o fornecimento seguro de alimentos para pessoas e animais, não só
com base no cumprimento de leis e regulamentos locais aplicáveis, mas também nos padrões
seguidos pela organização. Incentivamos o uso de tecnologias e processos de produção que
favoreçam a segurança alimentar dentro da nossa cadeia de suprimentos.
Na Cofco International preservamos os mais altos padrões de qualidade e segurança nos nossos
produtos, em total conformidade com as normas de saúde e segurança aplicáveis ao consumidor.
Em linha com a afirmação anterior, nos comprometemos com:
•

Implementar sistemas de gestão e esquemas de certificação que identifiquem, avaliem e
gerenciem sistematicamente os perigos e riscos na segurança alimentar para melhorar cada
vez mais nosso desempenho, otimizar a produção e eficiência e contribuir com a segurança
alimentar global.

•

Usar apenas instalações de produção, armazenagem e transporte que garantam a segurança
de nossos produtos;

•

Selecionar fornecedores de acordo com a capacidade deles em cumprir com nossas
exigências de matérias-primas e ingredientes seguros;

•

Auxiliar nossos clientes externos no desenvolvimento de soluções ao consumidor com foco
em segurança alimentar;

•

Fornecer treinamento adequado aos nossos colaboradores, prestadores de serviços e
contratados sobre leis, regulamentos e procedimentos relacionados à segurança alimentar, e
fornecer a eles os recursos necessários para que a condução das suas responsabilidades
individuais satisfaça todas as normas de qualidade e segurança aplicáveis.

•

Incentivar o uso de tecnologias favoráveis ao meio ambiente para uma produção mais
segura, limpa e sustentável.

•

Estabelecer metas mensuráveis e conduzir auditorias periódicas para monitorar, avaliar e
melhorar nosso desempenho.

Observação: A impressão deste documento pode torná-lo
desatualizado.
Sempre consulte a versão mais recente.
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Esta Política se aplica a:
Colaboradores, Contratados no Local e Prestadores de Serviços
Escopo:
Esta Política deverá ser observada em todas as operações subsidiárias e controladas pela COFCO
International, inclusive, mas não apenas, em instalações industriais como esmagadoras e refinarias,
estações elevadoras, armazéns, estações de sementes, terminais portuários e operações rurais.
Data Original de Publicação:
Junho de 2017
Versão:
Junho de 2017
Arquivo:
Esta Política está disponível em www.cofcointernational.com
Esta Política será atualizada regularmente, sempre que possível, através do engajamento das partes
interessadas, internas e externas. Será ativamente divulgada e promovida, visando o seu
cumprimento. Esperamos que nossos fornecedores e quaisquer outros terceiros trabalhando em
nosso nome respeitem as normas previstas nesta Política.

Observação: A impressão deste documento pode torná-lo
desatualizado.
Sempre consulte a versão mais recente.
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